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WPROWADZENIE 

Łamliwość źdźbła jest najgroźniejszą chorobą podstawy źdźbła. Występuje ona we 
wszystkich rejonach uprawy zbóż, głównie tam, gdzie są łagodne zimy, lecz chłodne wiosny. Na 
młodych roślinach pszenicy, żyta, jęczmienia a także pszenżyta, na zewnętrznych pochwach liści 
występują początkowo bursztynowo-brązowe plamy rozwoju grzybów Oculimacula yallundae 
i O. acuformis (dawniej Pseudocercosporella herpotrichoides syn. Cercosporella 
herpotrichoides). W trakcie wegetacji patogen z pochew liściowych przedostaje się na podstawy 
źdźbła, gdzie na obszarze plam w źdźble tworzy się watowata grzybnia. Skutkiem tego podstawa 
źdźbła próchnieje i powoduje łamliwość źdźbła. Często wyleganie zbóż z powodu Oculimacula 
yallundae i O. acuformis jest znaczne. Nasilenie choroby próbowano w pewnych granicach 
redukować poprzez środki skracające długość źdźbła, przyczyniające się w pewnej mierze do 
zmniejszenia wylegania. Stosowanie genów karłowatości lub środków chemicznych dla 
skracania długości źdźbeł jest ostatnio coraz mniej zasadne, bowiem masa słomy zaczyna 
stanowić materiał energetyczny.  

Określono 3 geny odporności na omawianego patogena: Pch1, Pch2, Pch3. Gen Pch1 
został zidentyfikowany w Aegilops ventricosa [2n = 4x = 28, DvDvMvMv] i translokowany do 
heksaploidalnej pszenicy. 

      W pszenicy endopeptydaza 1 (EP-1) jest kontrolowana przez 3 loci: Ep-A1, Ep-B1 
i Ep-D1 zlokalizowanych odpowiednio w chromosomach: 7AL, 7BL i 7DL (Koebner i in. 1988).   
Ep-D1 posiada dwa allele: Ep-D1a – pochodzący z pszenicy oraz Ep-D1b- pochodzący 
z Aegilops ventricosa (McIntosh 2012). Ep-D1b jest użytecznym markerem izoenzymatycznym, 
dziedziczonym kodominacyjnie. Jego identyfikacja pozwala stwierdzić obecność genu Pch1, ze 
względu na bliskie położenie tych dwóch sekwencji na dłuższym ramieniu chromosomu 7D 
(7DL). Według danych literaturowych marker Ep-D1b w 100 % określa reakcję na porażenie 
grzybem Cercosporella herpotrichoides. (Santra i in. 2006).Gen odporności na tego grzyba 
(Pch1) jest bardzo mocno związany z obecnością genu markera endopeptydazy Ep-
D1b.Opracowano także marker STS (Xust SSR2001-7DL), którego locus jest ściśle powiązane 
z locus Ep-D1. 
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CEL BADAŃ 
Celem badań było zidentyfikowanie genotypów pszenicy ozimej o zróżnicowanym podłożu 

genetycznym posiadających genetyczne podstawy determinujące odporność na łamliwość źdźbła 
powodowaną przez Cercosporella herpotrichoides poprzez badania związane z: 
� analizą izozymów endopeptydaz celem identyfikacji obecności markera 

izoenzymatycznego Ep-D1b badanych w projekcie genotypach pszenic ozimych  
� identyfikacją obecności markera STS Xust SSR2001-7DL , którego locus jest ściśle 

powiązane z locus Ep-D1 
� analizą ekspresji genu Pch1 w warunkach polowych (testy in vivo) skontrolowana 

w warunkach inokulacji wybranych genotypów zarodnikami Cercosporella 
herpotrichoides 

MATERIAŁ  I METODY 
W prezentowanym projekcie badano 167 genotypów pszenicy o zróżnicowanym podłożu 
genetycznym oraz odmianę przenicy „Rendezvous”, jako wzorzec odporności na łamliwość 
źdźbła. 
 Analizy polegały na: 
- identyfikacji obecności markera izoenzymatycznego Ep-D1, 
- identyfikacji obecności markera STS Xust SSR2001-7DL, 
- testach inokulacyjnych in vivo na poletkach doświadczalnych w Kopaszewie. 
 

WYNIKI 
Obserwowane u badanych 168 genotypów zymogramy można przypisać do 9 klas. Typ 

pierwszy reprezentowany przez odmianę „Randevous”, a także 7 badanych genotypów 
charakteryzował się trzema prążkami dla Ep-D1b, które identyfikują formy odporne na infekcję 
grzybową powodowaną przez Oculimacula yallundae i O. acuformis. Ponadto, 
scharakteryzowano 8 różnych typów wzorów prążkowych, charakterystycznych dla genotypów 
podatnych. Cztery linie reprezentowały 2 nowe typy wzoru prążkowego, w porównaniu 
z doświadczeniami prowadzonymi w latach poprzednich. Linia KBH 2666/07 okazała się być 
linią polimorficzną (jedna z roślin posiadała typ wzoru dla rośliny odpornej). Większość 
badanych linii wykazywała typ wzoru nr 3 (151 obiektów). Tylko 5% stanowiły obiekty o typie 
wzoru charakterystycznym dla roślin odpornych. Badanie porażenia genotypów mających na celu 
określenie porażenia źdźbeł przez sprawców łamliwości źdźbła (Oculimacula spp. – dawniej 
Pseudocercosporella spp., a przedtem Cercosporella spp.) pozwoliło na stwierdzenie ich 
wrażliwości na porażanie przez te patogeny. Oceniając poszczególne patogeny stwierdzono 
objawy choroby na zróżnicowanej ilości źdźbeł. Wykonanie sztucznej infekcji w czasie ruszenia 
wiosennej wegetacji z użyciem suspensji grzyba (wodna zawiesina zarodników i fragmentów 
grzybni sprawców łamliwości źdźbła) pozwalała wykazać zróżnicowanie porażenia badanych 
form przez Oculimacula spp – sprawców łamliwości źdźbła. Różnice obserwowano oceniając 
procent porażonych źdźbeł, a mniejsze zróżnicowanie stwierdzono w wielkości wartości 
wskaźnika porażenia K. Średni procent porażonych źdźbeł wynosił od 0–22% (NAD 10051) 



natomiast wielkość wskaźnika porażenia K znajdowała się w przedziale K=0 do K=3,8 (NAD 
10051). Wielkość wskaźnika porażenia w tym sezonie nie była wysoka. Wiele badanych źdźbeł 
wykazywało porażenie w stopniu słabym lub nie wykazywało porażenia przez sprawców 
łamliwości i to miało wpływ na uzyskaną wielkość tego wskaźnika. Średni dla wszystkich 
badanych genotypów Wskaźnik porażenia K wynosił 1,46 a średnie porażenie źdźbła było niskie 
-7,81%. Cztery z badanych genotypów  nie porażały się po inokulacji: DD237/09, DC 58/09-4, 
POB 09/12, KBP 107. Kilkanaście genotypów (15) porażonych było w bardzo słabym stopniu, 
ich wskaźnik porażenia wynosił od 0,06-0,5; a procent porażonych źdźbeł wahał się od 0,5 do 
3,0%. Najwyższe wskaźniki porażenia źdźbła od 3,1 do 3,8 obserwowano u 5 genotypów: DM 
3459/10, AND 481/09, AND 761/09, MUSZELKA, NAD 10051 i u tych genotypów procent 
porażonych źdźbeł na roślinie wynosił od 18,5 do 22%. Analizy molekularne przeprowadzono w 
dwóch powtórzeniach. W wyniku amplifikacji genomowego DNA badanych genotypów za 
pomocą specyficznych starterów otrzymano trzy typy produktów reakcji. Prążek wielkości 240 
pz charakteryzujący odporne genotypy został zidentyfikowany w czterech genotypach (KBP 107, 
DC 21/09-4, DC 58/09-4 i STH 0286) oraz odmianie wzorcowej „Rendezvous”. Prążek 
wielkości 222 pz charakterystyczny dla roślin wrażliwych na łamliwość źdźbła zidentyfikowano 
u 122 genotypów. Jednoczesne występowanie produktów o wielkości 222 pz i 240 pz, 
świadczących o heterozygotycznym charakterze względem locus Xust2001-7DL obserwowano u 
41 genotypów. W przypadku tych genotypów, należy przypuszczać, że są one zróżnicowane 
względem tej cechy i wymagają dalszej selekcji celem wyrównania.  

 
PODSUMOWANIE 

Wykorzystując metody badań związane z analizą izoenzymów endopeptydaz i selekcją 
wspomaganą markerami STS, oraz wyniki otrzymane po inokulacji genotypów pszenic 
szczepami grzyba wywołującego te chorobę można stwierdzić, że: 
1.  3 genotypy pszenicy DC 21/09-4 i DC 58/09-4 i STH 0286 wykazujących obecność 

endopeptydazy Ep-D1b - sprzężonej z genem warunkującym odporność na łamliwość źdźbła 
Pch1, oraz obecność markera STS sprzężonego z endopeptydazą EpD1b wykazywało 
odporność na tego patogena określoną za pomocą markerów fenotypowych, 

2. jeden genotyp- DD 64/09 wykazywał obecność endopeptydazy EpD1b a nie stwierdzono 
u niego markera Xust2001SSR-7DL i wykazywał odporność w warunkach testów in vivo, . co 
również można utożsamiać z odpornością, ponieważ prawdopodobnie w wyniku krzyżowań 
nastąpiło przełamanie sprzężenia locus EpD1b z locus Xust2001SSR-7DL, 

3. u genotypu KBH 491/08 wykazano obecność endopeptydazy EpD1b oraz obecność markera 
SSR o dł. 240 i 222 pz. Ten genotyp również w warunkach polowych porażał się nieznacznie. 
Może to być związane z mieszaniną roślin heterogenicznych względem locus Xust2001SSR-
7DL w obrębie tego genotypu i również może być skutkiem krzyżowań, w wyniku których 
nastąpiło przełamanie sprzężenia locus EpD1b z locus Xust2001SSR-7DL, 

4. genotyp KBH 2666/07 okazał się być linią polimorficzną (jedna z roślin posiadała typ wzoru 
dla rośliny odpornej) co może wskazywać na występowanie roślin heterogenicznych 
względem loci EpD1b a tym samym względem translokowanego segmentu, 

5. genotyp KBP 107 wykazywał obecność markera Xust2001SSR-7DL, natomiast nie posiadał 
endopeptydazy EpD1b. Stwierdzono u niego nieznaczne porażenie po inokulacji. W tym 
przypadku istnieje przypuszczenie, że introgresja obcej chromatyny mogła spowodować 
zmiany w strukturze sekwencji kodujących tę proteazę, lecz nie miało to wpływu na ekspresję 
genu Pch1. 

                 


